
ÅRSMØDE I VEMMELEV HALLENS KLUBLOKALE DEN 6.2 2019
 
DAGSORDEN: 

1. Velkomst ved formand Lene Kristensen
 
2. Valg af dirigent, sekretær og stemmetæller 

Dirigent, Doris

Sekretær: Merete 

3. Årsberetning ved formand Lene Kristensen

Vi havde opvisning i marts, og bestyrelsen syntes, den var vellykket, bl.a. på grund af, at 
musikken var perfekt, fordi Brian havde taget sit eget anlæg med. Udover vores egne hold, 
havde vi et gæstehold, akrohold fra Slagelse. Vi har fået ny hjemmeside og det gav nogle 
problemer i forbindelse med sæsonstart, da der var nogen, der havde svært ved at finde den 
nye hjemmeside. Derudover har der været nogle problemer i forhold til Holdsport, da der har 
været nogle medlemmer, der havde problemer med at kunne tilmelde sig og betale på 
Holdsport, og derfor har vi været nødt til at uddele girokort til nogle medlemmer, så de kunne 
betale kontingent. Vi er i dialog med Holdsport vedrørende problemerne, og vi håber, de er løst
inden den kommende sæson.

Vi prøvede med et nyt hold, Dance 6-teen, ved sæsonstart, men det blev vi nødt til at lukke 
igen, på grund af for få deltagere.

Til opvisningen i år har vi 2 gæstehold, 1 dansehold fra Slagelse, og Akroholdet igen i år, 
desuden deltager Motionsholdet også i opvisningen i år sammen med nogle fra Korsør IF 2018.
Sæsonen slutter med udgangen af marts. Merete går ud af bestyrelsen og der skal derfor 
vælges nye bestyrelsesmedlemmer, og der er 2 kandidater. 

Årsberetningen blev godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018.

Regnskabet blev fremlagt af Mette Dam.

Vi har et  overskud på 13.297,- kr., bl.a. på grund af et legat. Vi havde ca. 5.500,- kr. mindre i 
indtægt end i 2017, og udgifterne har også været lidt mindre.

Regnskabet blev godkendt.

5. Valg af bestyrelse

Lene Kristensen ikke på valg

Merete Jensen på valg, men ønskede ikke genvalg

Mette Dam blev genvalgt

Pernille Kargo Jørgensen ikke på valg

Karen Hansen blev valgt

Mette Andersen Nexø blev valgt



6. Valg af suppleanter

Inga Esmann  blev genvalgt

Claudia Krogh blev genvalgt

7. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

8. Evt.

Ikke noget under evt.

9. Afslutning af årsmødet

Årsmødet blev afsluttet.

Referat skrevet den 9. februar 2019, af Merete Jensen

Referatet er godkendt af bestyrelsen


